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Санаи 25 июли соли равон барои ҳизбиёни ноҳияҳои 
Панҷ ва Шаҳритус рӯзи фараҳбахшу хотирмон буд, зеро 
дар ин рӯз биноҳои хуштарҳу замонвӣ ва муҷаҳҳаз бо 
тамоми шароити кории Кумитаҳои иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон ифтитоҳ ёфтанд. 

ХАМРОЗИ
Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум!
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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  

Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК
ИФТИТОЊИ ДУ БИНОИ ЊИЗБЇ ДАР ЯК РЎЗ 

Ёдовар мешавем, ки Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои мил-
лат, Раиси муаззам Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон моҳи феврали (Идома дар саҳ. 2)

соли 2018 зимни суханронияшон 
дар Маҷлиси Кумитаи Иҷроияи Мар-
казии Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон барои таъмини корман-
дони ҳизбӣ бо биноҳои маъмурӣ ба 

роҳбарону фаъолони кишвар дасту-
ру супориш дода буданд. Дастури 
Сарвари мамлакатро соҳибкорону 
фаъолони ҳизб дар шаҳру навоҳии 
Ҷумҳурӣ саривақтӣ арзёбӣ карда, 

пайи амалӣ гардонидани он шуданд.

ИФТИТОҲИ БИНО
ДАР НОҲИЯИ ПАНҶ

 Бунёди биноҳои маъмурии ҳизбӣ 
дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон 
бо як ташаббускории хосса оғоз 
шуда, марҳила ба марҳила маври-
ди истифода қарор дода шуданд, ки 
барои ҳизбиёни вилоят дастовар-
ди муҳиме маҳсуб меёбад. Ин нав-
бат бинои Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Панҷ бо иштироки муовини 
Раиси муаззами Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон Латифзода Ас-
рор Қурбон, муовини аввали Вазири 
рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Солеҳзода Ашӯрбой, 
муовини раиси вилояти Хатлон 
Фирӯза Шарифӣ, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Ми-
ралиён Қиёмиддин Абдусалимзода 
ва узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси 
ноҳияи Панҷ Шоҳиён Зарифхӯҷа 
Фақер ва намояндагони васоити ах-
бори омма мавриди истифода қарор 
дода шуд.

Зимни ифтитоҳи бино меҳмонон 
аз шароитҳои фароҳамгардида ди-
дан намуда, баҳои баланд доданд. 
Бо таъмини чунин шароити муосири 
фаъолият кормандони ҳизбӣ муваз-
заф мегарданд, ки аз пештара дида, 
дар иҷрои вазифаҳои бардӯшдошта 
масъулиятшинос бошанд. 

Бинои Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Панҷ аз 5 утоқи корӣ ва як 
маҷлисгоҳ барои 50 ҷойи нишаст 
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БАРГУЗОРИИ КОНФЕРЕНСИЯЊОИ
ЊИЗБЇ БО ТАЃЙИРОТИ КАДРЇ

иборат буда, бо шароити 
замонавии корӣ таъмин гар-
дидааст. Ёдовар мешавем, 
ки бинои мазкур аслан бо 
саҳми соҳибкорони маҳалӣ 
ва аъзои фаъоли ҳизб бунёд 
гардид. 

Нигора Ҳасанова, муови-
ни раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Панҷ 

БА Л Ҷ У ВО Н .

Конференсияи XIV-уми 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Балҷувон баргузор гардид ва 
натиҷаҳои дуюнимсолаи фаъо-
лияти кумита мавриди таҳлилу 

бо ифтихор аз корманди 
ҳизбӣ будан аз ҷумла иброз 
дошт, ки «боиси хурсандӣ аст, 
имрӯз мо кормандони ҳизб 
соҳиби бинои наву замонавӣ 
гардидем. Вазифаи мо 
ҳизбиён ташвиқу тарғиби 
ғояҳои миллӣ ва роҳандозӣ 
намудани идеяҳои наву со-
занда мебошад. Ҳамеша 
пайи амалӣ гардонидани дас-

туру супоришҳои Роҳбари 
давлат кӯшиш мекунем. Аз 
фурсати муносиб истифода 
бурда, миннатдории корман-
дони ҳизб ва ҳар як аъзои 
ҳизби ноҳияро ба Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон барои дастгириҳои 
ҳамаҷонибаашон мера-
сонам», – мегӯяд Нигора 
Ҳасанова.

(Идома дар саҳ. 3)

ИФТИТОҲИ БИ-
НО ДАРНОҲИЯИ 

ШАҲРИТУС

Қисми зиёди биноҳои 
маъмурии кумитаҳои 
иҷроияи ҳизбӣ дар шаҳру 
навоҳии вилояти Хатлон 
дуошёна буда, бо як шак-
ли муосир сохта, мавриди 
баҳрабардорӣ қарор дода 
шуданд. 

Баъди нисфирӯзии худи 
ҳамон рӯз, бинои Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Шаҳритус ба истифо-
да дода шуд. Ифтитоҳи би-
нои мазкур бо иштироки му-
овини Раиси Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон Ла-
тифзода Асрор Қурбон, му-
овини раиси вилоят Фирӯза 
Шарифӣ, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзо-
да ва раиси ноҳияи мазкур 
Ҷаббори Ғаффор сурат ги-
рифт. 

Бинои мазкур аз 6 ҳуҷраи 
корӣ ва як маҷлисгоҳ иборат 
мебошад. Зимни ифтитоҳи 
он Ҷаббори Ғаффор, раи-
си ноҳияи Шаҳритус иброз 
дошт, ки тавонистанд дар 
доираи имкониятҳои хеш 

(Идома аз саҳ. 1)

дар якҷоягӣ бо соҳибкорону 
аъзои фаъоли ҳизб чунин 
шароитҳоро барои кор-
мандони ҳизбӣ фароҳам 
оваранд. Мардуми сарба-
ланди ноҳия ҳамеша аз 
сиёсати Пешвои миллат, 
Раиси Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҷонибдорӣ 
мекунанд ва рӯз аз рӯз сафи 
аъзои ҳизб дар ноҳия меаф-
зояд.

Ҷовидон Мирзоқулов, 
мудири шуъбаи таблиғот ва 
иттилооти Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Шаҳритус мегӯяд: «Акнун 
имкониятҳои техналогии 
мо бештар шуд, талош ме-
кунем, ки дар ҳама самтҳои 
барномаҳои ҳизб фаъол бо-
шем. Аз ғамхориҳои Пеш-
вои миллат ва онҳое, ки дар 
сохтмони бинои мазкур ку-
мак намуданд, изҳори сипос 
менамоям».

Кормандони ҳизбии 
ноҳияҳои Шаҳритусу Панҷ 
аз ин ҳама имкониятҳои 
фароҳам шукргузорӣ наму-
да, мақсад доранд, ки дар 
татбиқи сиёсати Раиси муаз-
зами Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон, амалисо-
зии Барномаи ҳизб аз ин ҳам 
бештар фаъол бошанд. 

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
«Ҳамрози халқ»

баррасӣ қарор гирифт.
Вакилони Конференсия 

ҳайати нави Кумитаи иҷроияро 
иборат аз 23 нафар, ҳайати 
комиссияи тафтишотиро ибо-
рат аз 3 нафар ва вакилонро 
ба Конференсияи XIV – уми 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон иборат аз 8- 

нафар интихоб карданд.
Зимнан, дар маҷлиси яку-

ми Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Балҷувон аъзои раёса-
ти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи мазкур интихоб шуда, 
ҳамчунин Зоирзода Маъри-
фат Оймаҳмад ба ҳайси ра-
иси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Балҷувон инти-
хоб гашт. 

Сипас дар лаҳзаи 
тантанавӣ Мирзозода Исуф 
Кавк собиқ раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Балҷувон ва дигар фаъолони 
ҳизбӣ барои хизматҳои шо-
иста дар татбиқи ҳадафҳои 
оинномавии ҲХДТ, таҳқими 
худшиносию худогоҳии миллӣ 
ва тарбияи ватанпарастии 
ҷавонон бо Сипосномаи Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилоя-
ти Хатлон сарфароз гардони-
да шуданд.

Н. ХУСРАВ. 

Дар Конференсияи 15-уми 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Носи-
ри Хусрав 5 масъала мавриди 
таҳлилу баррасӣ қарор гирифта, 
ҳисоботи раиси КИ ҲХДТ дар 
ноҳия дар давраи аз ноябри соли 

2019 то июни соли 2022 шунида 
шуд.

Ҳамчунин, дар Конферен-
сия комиссияи тафтишотӣ аз 
натиҷаи фаъолияти молиявӣ дар 
давраи ҳисоботӣ маълумот дод.

Конференсия аъзои нави 
Кумитаи иҷроия, Раёсат, раиси 
комиссияи тафтишотӣ ва аъзо-
яшро интихоб намуд. Ҳамчунин, 
вакилон ба Конференсияи 
ХIV Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
интихоб гардиданд.

Маҷлиси якуми Кумитаи 
иҷроия дар ҳайати нав баргузор 
гардида, ба вазифаи раиси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи мазкур Саидмуродова 
Шаҳло Шодиевна интихоб гашт. 
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ХОВАЛИНГ.

Дар идомаи Конференси-
яи 19 – уми Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ховалинг 
маҷлиси Кумитаи иҷроия доир 
карда шуд. Дар кори маҷлис 
аъзои Кумитаи иҷроия ишти-
роки фаъолона доштанд.

Маҷлиси Кумитаи иҷроияро 
Миралиён Қиёмиддин Абду-
салимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вило-
яти Хатлон оғоз бахшид. Дар 
маҷлиси Кумитаи иҷроия ду 
масъала: интихоби Раёсати 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ховалинг ва интихоби 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Ховалинг маври-
ди муҳокимаи аъзои Кумитаи 
иҷроия қарор гирифт.

Дар маҷлис ҳайати раёса-
ти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ховалинг иборат аз 7 
нафар интихоб карда шуд.

ВОСЕЪ.

Конференсияи 18-уми 
ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ баргу-
зор гардид.   

Дар Конференсия 136 на-
фар вакилон аз ҳисоби аъзои 
фаъоли ҲХДТ, собиқадорони 
ҳизбӣ, аъзои фаъоли ТҶҶ 
"Созандагони Ватан" иштиро-
ки фаъолона доштанд. Дар 
Конференсия ҳайати нави 
Кумитаи иҷроия, Комиссияи 
тафтишотӣ ва ҳайати вакилони 
Конференсияи 14-уми ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон интихоб 
гардиданд. Дар қисмати охири 
Конференсия ба як қатор фаъ-
олони ҳизбӣ Сипосномаҳои 
Кумитаи Иҷроияи Марказии 
ҲХДТ, Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон ва Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Восеъ  дар фазои тантанавӣ 
супорида шуд.

Баъди баргузории Кон-
ференсия, маҷлиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Восеъ баргузор шуд ва дар 
маҷлис Сафар Ҳафиза Раззоқ 
бори дигар аз тарафи аъзои 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Восеъ  ба вазифаи 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Восеъ интихоб гар-
дид.

МУЪМИНОБОД.

Конференсияи XV Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Муъминобод баргу-
зор шуд. Дар Конференсия 163 
вакил аз ҳисоби аъзои фаъо-
ли ҲХДТ, собиқадорони ҳизб, 
аъзои фаъоли ТҶҶ "Созанда-
гони Ватан" иштирок доштанд. 
Дар Конференсия фаъолияти 
ташкилотҳои ҳизбӣ дар давраи 
ҳисоботӣ, аз моҳи ноябри соли 
2019 то моҳи июни соли 2022, 
фаъолияти Комиссияи тафтишо-
тии Кумитаи иҷроия дар давраи 
ҳисоботӣ таҳлилу баррасӣ гашт.

Дар кори Конференсия 
ҳайати нави Кумитаи иҷроия 
иборат аз 21 нафар, Комиссияи 
тафтишотӣ дар ҳайати 3 нафар 
ва ҳайати вакилони Конферен-
сияи XIV ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон дар ҳайати 9 нафар интихоб   
шуданд.

 Дар Конференсия муовини 
Раиси Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон  Хайринисо Юсуфӣ, 
раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон  
дар вилояти Хатлон Миралиён 
Қиёмиддин ва раиси ноҳияи Муъ-
минобод Шарифзода Лутфия 
баромад намуда, фаъолияти Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Муъминободро баҳогузорӣ наму-
данд. 

Ш.ШОҲИН.

Конференсияи 18-уми 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Шам-
сиддин Шоҳин баргузор гар-
дид ва фаъолияти Кумитаи 
иҷроия, фаъолияти Комиссияи 
тафтишотии Кумитаи иҷроия 
дар давраи аз моҳи ноябри 
соли 2019 то моҳи июни соли 
2022  мавриди баррасӣ қарор 
гирифт. 

 Дар Конференсия ҳайати 
нави Кумитаи иҷроия бо шу-
мораи 21 нафар, Комиссияи 
тафтишотӣ бо шумораи 3 на-
фар ва ҳайати вакилони Кон-
ференсияи 14-уми ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон бо шумораи 8 
нафар интихоб гардиданд. 

Дар рафти Конференсия 
намояндаи Кумитаи Иҷроияи 
Марказии ҲХДТ Салим Гадо-
ев ва узви Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявӣ ва вилоятии ҳизб, 
раиси ноҳияи мазкур Гулзода 
Зафар Шамсуддин суханронӣ 
намуда, фаъолияти ҳизбиёни 
ноҳияро мусбӣ арзёбӣ наму-
данд.

Дар охир ба як қатор фаъ-
олони ҳизбӣ Сипосномаҳои 
КИМ ҲХДТ, Кумитаи иҷроияи 
вилоятӣ ва ноҳиявии ҳизб дар 
муҳити мутантан супорида шу-
данд. 

Д Ӯ С Т Ӣ .

Конференсия 21-уми 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Дӯстӣ 
баргузор гашт ва дар он фаъо-
лияти Кумитаи иҷроия ва  ко-
миссияи тафтишотии Кумитаи 
иҷроия аз моҳи ноябри соли 
2019 то июни соли 2022 мав-
риди таҳлилу баррасӣ қарор 
гирифт.

Зимнан, аъзои Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Дӯстӣ дар ҳайати 31 нафар 
интихоб гаштанд.

Ҳамчунин тибқи меъёри 
муқарраргардида 20 нафар 
аъзои фаъоли ҳизб ҳамчун 
вакил ба Конференсияи XIV-
уми ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
пешбарӣ гардиданд.

Дар идома Маҷлиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Дӯстӣ баргузор шуд. Аъзои 
раёсати Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Дӯстӣ ибо-
рат аз 7 нафар аз ҷониби ва-
килон тасдиқ гардиданд. Зим-
нан Абдулҳафиз Қурбонов ба 
ҳайси раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Дӯстӣ дубо-
ра интихоб гашт.

БОХТАР.

Конференсияи 25-уми 
ҲХДТ дар шаҳри Бохтар бар-
гузор гардида, фаъолияти 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Бохтар ва фаъолияти 
ташкилотҳои ҳизбӣ дар даво-
ми моҳи ноябри соли 2019 то 
моҳи июни соли 2022 таҳлилу 
баррасӣ гашт.  

Вакилони Конференсия 
ҳайати нави Кумитаи иҷроияро 
иборат аз 41 нафар, ҳайати ко-
миссияи тафтишотиро иборат 
аз 5 нафар ва вакилонро ба 
Конференсияи 14 – уми Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилоя-
ти Халон интихоб намуданд.

Дар интиҳои Конференсия 
чанде аз раисони ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ ва фаъолони 
ҳизб барои фаъолияти пур-
самар бо Сипосномаи Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вило-
яти Хатлон ва шаҳри Бохтар 
қадрдонӣ шуданд. Ҳамчунин, 
ба 12 нафар, ки нав ба аъзо-
гии ҲХДТ қабул гардида бу-
данд, шаҳодатномаи ҳизбӣ су-
порида шуд.  

  Дар маҷлис ҳамчунин 
ситоди обуна ба нашрияҳои 
ҳизбии “Минбари халқ” ва 
“Ҳамрози халқ” барои соли 
2023 таъсис дода шуд. 

ШАҲРИТУС.

Конференсияи 15-уми Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Шаҳритус  доир 
шуд. Дар он фаъолияти Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия ва 
ташкилотҳои ҳизбӣ, ҳамчунин  
фаъолияти комиссияи тафтишотӣ   
дар ин давра мавриди баррасӣ 
қарор гирифт. 

Дар Конференсия аз ҷумла 
ҳайати нави Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи мазкур иборат аз 
31 нафар интихоб гардиданд. 

Дар идомаи кори Конференсия 
раиси ноҳия Ҷаббори Ғаффор ба-
ромад намуда, аз ҷумла қайд дошт, 
ки дар ноҳияи Шаҳритус аъзо ва 
ҷонибдорони ҲХДТ зиёданд. Бои-
си фараҳмандист, ки имрӯз дар до-
ираи нақша-чорабиниҳои бахшида 
ба 35-солагии Истиқлоли давлатӣ 
бинои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳия мавриди баҳрабардорӣ 
қарор дода шуд. Фаъолони ҳизб 
ҳамеша пайи амалӣ гардонида-
ни ҳадафу барномаҳои созандаи 
ҲХДТ қарор доранд.

Зимнан, муовини Раиси Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
Латифзода Асрор Қурбон дар 
суханронии хеш аз камбудӣ ва 
пешравиҳои фаъолияти Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Шаҳритус ёдовар шуд. Дар охири 
Конференсия як қатор фаъолони 
ҳизб бо ифтихорномаи Кумитаи 
иҷроияи  ҳизб сарфароз гардонида 
шуданд. 

КӮЛОБ.

Конференсияи XXХ Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар шаҳри Кӯлоб баргузор гар-
дид.

Дар Конференсия доир ба 
фаъолияти Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб 
аз моҳи ноябри соли 2019 то 
моҳи июни соли 2022 ҳисобот 
дода шуда, зимнан  ҳисоботи 
комиссияи тафтишоти Кумитаи 
иҷроия оид ба фаъолияти мо-
лиявии ташкилотҳои ҳизбӣ дар 
давраи ҳисоботӣ шунида шуд. 
Аз ҷумла гуфта шуд, ки дар да-
воми ин солҳо сафи аъзои ҲХДТ 
дар шаҳри Кӯлоб ба 1374 нафар 
зиёд шудааст. 

Зимнан бо иштироки фаъо-
лонаи вакилон ҳайати нави Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Кӯлоб иборат аз 29 нафар ва ко-
миссияи тафтишотӣ иборат аз 5 
нафар интихоб гаштанд.

Дар ин баробар барои ишти-
рок дар Конференсияи ХIV ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон аз шаҳри 
Кӯлоб низ вакилон иборат аз 36 
нафар интихоб гардиданд.

Ҳамчунин, барои хизматҳои 
арзанда дар рушду нумӯи диёр, 
кордониву ташаббускорӣ, дар-
ки баланди масъулият дар 
амалӣ гардонидани сиёсати 
хирадмандонаи Раиси муазза-
ми ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва саҳми босазо гу-
зоштан дар татбиқи ҳадафҳои 
барномавии ҳизб як қатор фаъ-
олон бо Сипосномаҳои  Кумитаи 
Иҷроияи Марказӣ, вилоятӣ ва 
шаҳрии ҳизб қадршиносӣ шуда, 
дар ин баробар ба нафарони 
ба сафи ҳизб пайваста, дар фа-
зои тантанавӣ шаҳодатномаҳои 
ҳизбӣ супурда шуд.

ТЕМУРМАЛИК.

Конференсияи 16 – уми 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар  
ноҳияи  Темурмалик бар-
гузор гардид. Дар Конфе-
ренсия ҳисоботи Кумитаи 
иҷроия ва ҳисоботи комис-
сияи тафтишотии Кумитаи 
иҷроия аз моҳи январи соли 
2020 то моҳи июли соли 
2022, интихоби ҳайати нави 
Кумитаи иҷроия, интихо-
би ҳайати нави комиссияи 
тафтишотӣ, интихоби  ваки-
лон ба Конференсияи 14 – 
уми  ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон мавриди баррасӣ қарор 
дода шуданд. 

Аъзои Кумитаи иҷроия ва 
комиссияи тафтишотӣ аз нав 
интихоб шуда, 11 – нафар ба 
ҳайси вакили Конференсияи  
14 – уми вилоятӣ интихоб 
гардиданд. 

Дар интиҳои Конферен-
сия чанд нафар фаъолон 
бо сипосномаҳои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Темурмалик сарфароз гарди-
да, ҳамчунин ба чанд нафар 
ҷавонони нав ба сафи ҳизб 
қабулшуда  шаҳодатномаҳои 
ҳизбӣ  супорида  шуд.

ПАНҶ.
Конференсияи ХVII Кумитаи 

иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Панҷ  доир 
шуд.

Дар кори Конференсия 215 
вакил аз 121 ташкилоти ибтидоӣ, 
роҳбарони ташкилоту муассисаҳо 
иштирок доштанд. 

 Дар Конференсия ҷамъбасти 
натиҷаҳои фаъолият аз моҳи 
ноябри соли 2019 то июни соли 
2022 ва вазифаҳо барои фаъ-
олияти минбаъдаи Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳияи Панҷ, 
ҷамъбасти фаъолияти комиссияи 
тафтишотии комиҷроия мавриди 
таҳлилу баррасӣ қарор гирифт.  

Дар идомаи Конференсия аъ-
зои КИ ҲХДТ дар ноҳияи мазкур 
дар ҳайати 31 нафар ва комиссияи 
тафтишотии комиҷроияи ҳизб 5 на-
фар аз нав интихоб карда шуданд. 

Сипас, Маҷлиси Кумитаи 
иҷроия баргузор гардида, ду масъ-
ала – интихоби раёсат ва инти-
хоби раиси КИ ҲХДТ дар ноҳияи 
Панҷ баррасӣ гашт. Дар ҳайати 
раёсати комиҷроияи ҳизб 7 на-
фар пешниҳод ва интихоб шуданд. 
Каримҷон Файзизода бо овоздиҳии 
якдилонаи вакилон аз нав раиси 
КИ ҲХДТ дар ноҳияи Панҷ интихоб 
гашт. Дар охир ба якчанд нафар 
фаъолон дар вазъияти тантанавӣ 
Сипосномаҳо супорида шуд.
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Дар ноҳияи Хуросн ҷиҳати омодагӣ ба ҷашни 35-сола-
гии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои 
ободонию созандагӣ бо маром идома дошта, сокинони 
фаъоли ноҳия кӯшиш карда истодаанд, ки ин санаи таъ-
рихиро бо дастовардҳои бузург истиқбол намоянд.

ХУРОСОН ДАР МАСИРИ РУШД

Бунёди корхонаҳои саноатӣ, 
хонаҳои баландошёна, бунгоҳҳои 
тиббӣ, майдончаҳои варзишӣ, ки-
тобхона ва коргоҳҳои дӯзандагию 
бофандагӣ, бунёди муассисаҳои 
таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ, 
аз ҷумлаи иншооти ҷашние мебо-
шад, ки қисмате аз онҳо аллакай 
сохта, мавриди баҳрабардории со-
кинон қарор дода шудаанд.

Барои ободу зебо гардонидани 
ин гӯшаи дилнишини Тоҷикистон 
сокинони ободгарои ноҳия дар 
баробари дигар шаҳру навоҳии 
вилоят баҳри сазовор пешвоз ги-
рифтани ҷашни бошукӯҳи давлатӣ 
тасмим гирифтаанд, ки беш аз 204 
иншооти таъиноташон гуногунро 
бунёд намоянд.

 Тибқи иттилои мудири бахши 
меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти 
иҷроияи маҳалии ҳокимияти дав-
латии ноҳия то имрӯз зиёда аз 20 
адади ин иншоот мавриди истифо-
да қарор дода шуд.

Маврид ба ёдоварист, ки дар 
заминаи саҳмгузорӣ дар рушду 
нумӯи кишвар рӯз аз рӯз симои 
шаҳру навоҳии кишвар ҳусну орои 
нав пайдо карда, бо дидани чунин 
манзараҳои дилкаш бинанда рӯҳу 
илҳоми тоза мегирад. 

Дарвоқеъ, ин ҳама иқдомҳои со-
зандагию ободкориҳо маҳз аз тало-
шу заҳматҳои бевоситаи Раиси му-
аззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон сарчашма мегирад, ки дар 
пайравӣ аз сиёсати пешгирифтаи 
ӯ соҳбикорону шахсони саховат-

пеша иттиҳоду сарҷамъона 
дар корҳои ободонии мам-
лакат саҳми арзандаи худро 
гузошта истодаанд. 

Бо мақсади рушди соҳаи 
саноат ва ба ин васила саҳм 
гузоштан дар саноатикуно-
нии босуръати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, дар ноҳияи 
Хуросон баҳри расидан 
ба ҳадафи чоруми миллӣ 
иқдомҳои ояндасозе амалӣ 
гардида истодааст, – мегӯяд 
Қурбонмуҳаммад Қурбонов, 
мудири бахши меъморӣ ва 
шаҳрсозии ноҳияи Хуросон.

 Ба гуфтаи ӯ бо эъ-
лон гардидани солҳо 2022-2026 
“Солҳои рушди саноат” дар ҳудуди 
ноҳия бунёди 26 корхонаи саноатӣ 
ба нақша гирифта шуда, дар ҳоли 
ҳозир 5 адади он ба фаъолият оғоз 
намудааст.

Бинобар иттилои манбаъ 
корхонаҳои мазкур ба коркади 
писта ва истеҳсоли хишту дигар 
маҳсулоти хоҷагии халқ 
фаъолият дошта, дар аф-
зудани ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти саноатӣ саҳми 
худро гузошта истодаанд.

Маҳсулоти баровардани 
корхонаҳои мазкур дар ба-
робари таъмини талаботи 
аҳолӣ, инчунин ба бозорҳои 
вилояту ҷумҳурӣ низ соди-
рот карда мешавад.

Ба кор даромадани 
коргоҳу корхонаҳои саноатӣ 
дар ноҳия аз як ҷиҳат дар 
таъмини бозори минтақа 
ва ҷумҳурӣ бо маҳсулоти 
ватанӣ нақши муҳим бози-
да, аз ҷониби дигар, барои 
садҳо сокинони корҷӯй шуғлҳои 
музднок фароҳам оварда меша-
вад.

 Тавре, ки Қурбонмуҳаммад 
Қурбонов иброз дошт, тибқи нақша 
мебояд дар солҳои наздик дар 
маркази ноҳия бозори замонавӣ 
бунёд гардида, бо ин ваасила 
садҳо нафар сокинони маҳаллӣ бо 
ҷойи кору шуғлҳои муфид таъмин 
мегарданд. 

Тибқи иттилои манбаъ ба 
истиқболи ҷашни 30-солагии 
Истиқлоли давлатӣ 264 иншооти 
ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда 
буд, ки дар доираи имкониятҳои 
ноҳия ин рақам ба 364 адад ра-
сонида шуд.

Бояд ёдовар шуд, ки айни за-
мон дар ноҳияи Хуросон 4 сехи ка-
лони дӯзандагӣ фаъолият дошта, 
дар он даҳҳо нафар занону духта-
рони хонашин ба ҷойи кори доимӣ 
фаро гирифта шудаанд.

Масъулони соҳаи меъморӣ 
ва шаҳрсозии ноҳия нақши 
соҳибкорони маҳаллиро дар иҷрои 
иқдомҳои созандагию ободонии 
ноҳия назаррас арзёбӣ намуда, 
ҳамагон кӯшиш ба харҷ медиҳанд, 
ки дастуру супоришҳои аз ҷониби 
Роҳбари давлат додашударо сари 
вақт иҷро намоянд.

Бино ба гуфти Нуринисо Исозо-
да, мудири шуъбаи маорифи ноҳия 
дар баробари дигар соҳаҳо, дар ин 
давра пешрафту дигаргуниҳо дар 

соҳаи маориф низ мушоҳида ме-
шавад. 

Бо дарназардошти мушки-
лоти норасоии ҷойи нишаст дар 
муассисаҳои таълимии ноҳия 
танҳо давоми шаш моҳи соли ҷорӣ 
дар назди муассисаҳои гуногуни 
таълимии шаҳраку деҳоти гуногу-
ни ноҳия зиёда аз 20 синфхонаи 
иловагӣ сохта ба истифода дода 
шудааст.

 Ҳамзамон, дар соли ҷорӣ бо 
дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ 
ду муассисаи садамавӣ таъми-
ру азнавсозӣ гардида, мактабҳои 
мазкур бо таҷҳизоти муосири 
таълимӣ муҷаҳҳаз гардонида шуд.

Мардуми заҳматкашу 
қавииродаи ноҳияи Хуросон 
баҳри пешарафти ҷомеа ва 
ҳифзи сулҳу суботи кишвар аз 
ҳама имкониятҳои зарурӣ сама-
ранок истифода карда, талош 
менамоянд, ки саҳми арзандаи 
худро дар пешрафту тараққиёти 
Тоҷикистони азиз гузошта бо-
шанд, - иброз дошт дар фарҷоми 
суҳбат Нуринисо Исозода. 

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ
"Ҳамрози халқ"

Обуна ба «Минбари халқ»  то 22 июл

Обуна ба «Ҳамрози халқ»  то 22 июл

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Восеъ 97,4 % 1
Шаҳритус 74,3 % 2
Н. Хусрав 59,1 % 3
А.Ҷомӣ 53,2 % 4
Темурмалик 35,0 % 5
Кӯшониён 30,4 % 6
Левакант 19,1 % 7
Дӯстӣ 18,8 % 8
Панҷ 18,6 % 9
Муъминобод 16,7 % 10
Ҳамадонӣ 16,6 % 11
Ш.Шоҳин 15,3 % 12
Хуросон 12,0 % 13
Ҷ.Балхӣ 11,7 % 14
Қубодиён 10,8 % 15
Балҷувон 9,1 % 16
Бохтар 6,3 % 17
Фархор 4,0 % 18
Ёвон  2,2 % 19
Ҷайҳун 1,5 % 20
Кӯлоб 0 % 21
Вахш 0 % 21
Данғара 0 % 21
Норак 0 % 21
Ховалинг 0 % 21

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Левакант 104 % 1
Шаҳритус 100 % 1
Н. Хусрав 100 % 1
Темурмалик 100 % 1
Восеъ 99,5 % 2
А.Ҷомӣ 44,7 % 3
Панҷ 30,4 % 4
Муъминобод 30,0 % 5
Қубодиён 28,0 % 6
Кӯшониён 26,9% 7
Ҷайҳун 25,0 % 8
Ҳамадонӣ 24,4 % 9
Дӯстӣ 17,9 % 10
Ҷ. Балхӣ 16,8 % 11
Балҷувон 16,0 % 12
Ш. Шоҳин 15,4% 13
Хуросон 9,2 % 14
Данғара 9,1 % 15
Ёвон 5,5 % 16
Бохтар 3,8 % 17
Фархор 3,8 % 17
Вахш 0 % 18
Ховалинг 0 % 18
Норак 0 % 18
Кӯлоб 0 % 18

РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ
«ОБУНА - 2023»

Эзоҳ: дар вилоят иҷроиши нақшаи обуна ба «Мин-
бари халқ» ҷамъ 19,3%  (7508 нусха), ба «Ҳамрози 
халқ» 28,3 %  (6034 нусха)-ро ташкил медиҳад. Иҷрои 
нақша аз рӯи санаи иҷро ба ҳисоб гирифта шуда, 
зимнан Рейтинг муайян карда мешавад.

Пешоҳангони обуна ба нашрияи «Ҳамрози халқ», 
ки нақшаро таъмин карданд, шаҳру ноҳияҳои Ле-
вакант, Шаҳритус, Н. Хусрав ва Темурмалик ме-
бошанд, аммо мақоми онҳоро дар озмун таҳлили 
муҳосибот муайян мекунад.
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Эзоҳ: Маълумот мутобиқ ба маркази вилояти Хатлон - шаҳри Бохтар манзур шудааст. Фарқият дар ҷанубу ғарби вилоят (водиҳои 
Айвоҷ) 7-12 ва дар ҷанубу шарқи он (водиҳои Муъминобод) 10-14 дараҷа нисбат ба иттилои мазкурро ташкил медиҳад. 

Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз

Дурустии миёнаи 
пешгӯиҳои ҳаво
80-85% аст.

Сарчашма:
www.sinoptic.com

2928 30 31 01 02 03
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Юсуф Насимов 25 уми майи соли 1928 дар ноҳияи 
Балҷувон ба дунё омадааст. Соли 1960 оила барпо намуда, 
соҳиби 15 фарзанд, 8 духтару 7 писар мебошад. Аз соли 
1948 то соли 1950 дар деҳаи Некмардони ноҳияи Балҷувон 
ба ҳайси омӯзгор фаъолият кардааст. Аз соли 1950 то соли 
1954 дар вилояти Астрахани Федератсия Русия барои тоза 
кардани майдони ҷангзада чор сол хизмат намудааст. Бо 
медали фахрии “Беҳтарин нишонгир” қадрдонӣ шудааст. 

АСРОРИ ХУШБАХТИИ БОБОИ ЮСУФ

Тарбияи фарзанд муҳимтарин 
вазифаи волидайн аст ва он 
машаққати хоссае мехоҳад. Му-
саллам аст, ки агар ҷамъияте ба 
таълиму тарбияи насли наврас 
батаваҷҷуҳ бошад, аз рушд бозме-
монад. Аз ин хотир  фарзандонро 
босавод, бофарҳанг ва тарбият-
дида ба камол расонидан муҳим 
аст. Маҳз ҳамин андеша бобои 
Юсуфро водор сохтааст, ки дар 
тарбияи 15 фарзанд бо масъули-
яти ҷиддӣ кор бигирад. “Ҳамеша 
кӯшиш кардам, ки роҳнамои хуб 
барои фарзандонам бошам”, – 
мегӯяд бобои Юсуф. 

Ба гуфтаи ин пири хирад 
баъзе волидайн дар назди фар-
зандонашон дашном медиҳанд, 
амалҳои ношоиста мекунанд, 
аммо аз фарзандон талаб меку-

нанд, ки дашном надиҳанд, ки-
тобхон бошанду рафтору кирдо-
ри хуб дошта бошанд. Фаромӯш 
набояд кард, ки фарзанд анъа-
наи китобхониро аз калонсолон 
меомӯзад. Бобои Юсуф тамоми 
анъанаҳои некро дар оилааш 
ҷорӣ намудааст, то ки фарзандо-
наш дарси ибрат бигиранд. – Дар 
62 соли оиладории худ боре ҳам 
бо ҳамсарам ҷангу ҷанҷол накар-
даам. Агар ягон баҳсе ба миён 
меомад, кӯшиш мекардем, ки 
дар назди фарзандонамон онро 
ҳаллу фасл накунем, зеро ҳатман 
таъсире ба онҳо хоҳад расид.   

Шукрона аз фарзандони 
солеҳаву солими худ мекунам. 
Имрӯз писаронам дар соҳаҳои 
гуногуни давлат кору фаъолият 
карда истодаанд. Ҳар гоҳе, ки 
фарзандонам ба аёдатам меоянд 

ва онҳоро дар либосҳои низомиву 
расмӣ мебинам, ифтхор мекунам 
ва сарам ба осмон мерасад, – 
мегӯяд бобо. 

Барои хуб гузаштани зинда-
гии фарзандонаш бобои Юсуф 
заҳмату машаққати зиёд ка-
шидааст. Охир 15 фарзандро 
хӯрондану пӯшондан саҳлу осон 
нест. Хӯшбахтона заҳмати падар 
натиҷаҳои хуб дод. Писаронаш 
Пирмуҳаммад–лейтинанти ми-
литсияи ноҳияи Темурмалик, Ком-
рон –раиси “Шабакаҳои барқ”-и 
ноҳияи Фархор, Далер – корман-
ди банк, Собирҷон –корманди 
ҳифзи ҳуқуқ, Шуҳрат–роҳбари 
ҶДММ “Парвизи Ғанӣ”,  Бегиҷон– 
соҳибкор буда, ҳамаи духтаронаш 
низ оилаҳои намунавӣ доранд. 

Бобо ба занон маслиҳат 
медиҳад, ки ҳунар омӯзанд, хусу-

сан дар пӯхтани ҳар гуна хӯрокҳои 
лазиз балад бошанд, зеро як 
роҳи дӯстдории мард нисбат ба 
ҳамсараш ба василаи меъдааш 
мебошад. Хӯрокҳои болаззати зан    
мардро ба самти худ мекашад. Як 
зарбулмасали русӣ низ ҳаст “Лю-
бов через желудок”.  Ҳамин аст, 
ки аз ҳамсараш хоҳиш кардааст, 
ҳар ҳунаре дорад ба духтаронаш 
биомӯзонад. 

Агарчӣ умри Бобои Юсуф дар 
асл ба ҷое расида бошад ҳам, 
дар зоҳир ва  дар ботин аз син-
ну солаш ҷавонтар менамояд. Ӯ 
корҳои саҳроиро зиёд дӯст медо-
рад. Вақте ки ба аёдаташ рафтем 
дар даст асо алаф медаравид. 
Пиёда роҳ меравад. Қоматаш 
рост, китфу бозуи боқувват ва да-
сту панҷаи гиро дорад. Шӯхтабиат 
аст, ҳазлу шухиро меписандад. 

Ҳамсафари зиндагиаш, зани зе-
бову раънояш имрӯз дар паҳлӯяш 
мебошад. Ин марди хирад дар 
ҳалқаи фарзандону наберагону 
аберагонаш худро хушбахтари-
ни дунё медонад. Ба дӯстрӯякон 
афсонаву чистон ва достону 
романҳои шоирони классику муо-
сирро нақл мекунад. Худ омӯзгор, 
ки буд дар таълиму тарбияи 
фарзандонаш аҳамияти ҷиддӣ 
зоҳир намуд. Натиҷаи заҳмату 
машаққаташ буд, ки имрӯз роҳати 
фарзандонашро дида истодааст.

Воқеан таълиму тарбияи 
фарзанд машаққати зиёд талаб 
мекунад. Нозукии таълиму тар-
бия пеш аз ҳама сабру таҳаммул 
ва мувофиқ ба психология 
фаҳмонида тавонистан мебошад. 
Замони муосир аз ҳар як падару 
модар тақозо менамояд, ки дар 
таълиму тарбияи фарзандон ба 
раванди инкишофи минбаъдаи ӯ 
ва қавлу амал бояд намуна барои 
фарзандон бошанд. Фарзандро аз 
аввал ба роҳи дуруст тарбия на-
мудан нисбат ба азнавтарбиякунӣ 
хеле мувофиқу осонтар аст. Тар-
бияи шоиста ҳамон вақт муа-
яссар мегардад, ки агар он дар 
худ сифатҳои ҳамида, дӯстдорӣ, 
муҳаббати самимӣ нисбат ба 
фарзандонро дошта бошад.

Мушоҳидаи  рӯзгори ин марди 
хирад ҳар як якеро водор месо-
зад, ки дар бунёди оилаи солим 
ва тарбияи фарзандони солеҳа 
боз ҳам ҷиддӣ рафтор намоянд, 
то дар оянда муваффақ бошад.   

Бе муҳобо дуои неки ин пиро-
ни барнодил аст, ки зиндагиямон 
шукӯҳи тоза дорад. Вирди забони 
эшон ҳамеша дуои хайр барои 
Тоҷикистону мардуми шарифи он 
аст.   

Ғуломова САЁҲАТ, омӯзгори
кафедраи рӯзноманигории

ДДБ ба номи носири Хусрав

КАРАМ ВА ХОСИЯТИ ШИФОИИ ОН  Карами тоҷикиро пухта ва ин-
чунин тухмашро бихӯранд, ба мағзи 
сар баромадани бухорро манъ ме-
кунад, дарди сарро таскин медиҳад, 
торикии чашмро ислоҳ мекунад ва 
мастиро дафъ месозад, қабзият ме-
оварад. 

Усораи он, яъне обашро дар оф-
тоб ғафс гардонида, ба даруни бинӣ 

бирезанд, майнаро аз моддаҳои бе-
гона пок месозад, хоб меоварад ва 
забонро хушк мекунад.

Ин карамро муҳарро пухта 
бихӯранд, сурфаи кӯҳна, варами 
пардаҳо ва узвҳои дохили шикам ва 
синаро шифо мебахшад.

Ҳар рӯз 25 грамми онро 
бихӯранд, овозро соф ва гирифта-
гии онро дафъ мекунад, дарди си-
пурзро шифо мебахшад. Инчунин, 
онро бардавом бихоянд ва оби онро 
бимаканд, барои овози гирифтагӣ 
ҳамчунин таъсирро дорад.

Бо усораи он ё ки бо равғани 
кунҷиде, ки ин карам дар он 
ҷӯшонида шуда бошад, ғарғара ку-
нанд, дарди гулӯи шадидро шифо 
мебахшад.

Карами тоҷикӣ ҳамчун ғизо 
дерҳазм, бодангез аст, хусусан дар 
фасли тобистон рӯйидааш чунин 
мебошад.

Ва агар намакхӯрдаи онро дар 
об ҷӯшонида ғизо бипазанд, боз ҳам 
бадтар мегардад.

Барги тару тозаи онро бо сир-
ко бихӯранд, варами сипурзро 
дафъ мекунад. Агар инро дар об 
ҷӯшонида, он обро бинӯшанд, ҳайз 
ва пешобро равон мекунад.

Усораи инро бо решаи савсани 
кӯҳӣ ва натрун (тандкори арманӣ) 
биёшоманд, дарунро меравонад.

Усораи гиёҳи онро бо шароб би-
ёшоманд, заҳри мори афъӣ ва саги 
девона газидаро аз бадан дафъ ме-
кунад. 

Ҳар як қисми ин растании кара-
ми бӯстониро кӯфта, гузошта бан-
данд, сахтиҳоро дар ҳар ҷойи бадан, 
ки бошанд, мепазонад.

Барги ин карами бӯстониро би-
сёр маҳин кӯфта, бо орди ҷав даро-
мехта гузошта банданд, варамҳои 
гарм ва сарди балғамиро таҳлил 
медиҳад; сурхбод, шаро (аллергия) 
ва саратонро шифо мебахшад. Агар 
ин кӯфтаи барги онро бо намак даро-
мехта гузошта банданд, нори форсӣ 
ном реши раддитаринро ба тахлил 
мебарад; агар инро бо зок ва сирко 
даромехта, гузошта банданд, барои 
пес ва шукуфаи пӯст даво мешавад; 
бо сафедаи тухми мурғ сиришта 
гузошта банданд, барои сӯхтагии 
оташ ва қӯтури решгашта дармон 

мешавад; бо сирко ва ҳулба сириш-
та, ба решҳои чуқуррафта гузошта 
банданд, дору мебошад ва онҳоро 
аз паҳн гаштан манъ мекунад.

 Баргашро кӯфта гузошта бан-
данд, иллати ларзакро ба ибро мео-
варад. Инро бо орди ҳулба ва сирко 
хамир карда гузошта банданд, дар-
ди буғумҳо ва ниқрис (подагра)-ро 
дафъ мекунад.

 Онро дар об ҷӯшонида, он обро 
кам-кам ва бардавом бирезанд, ба-
рои иллатҳои гуногуни буғумҳои ба-
дан давои шоистае мебошад.

Агар инро кӯфта бимоланд, 
доғҳои кунҷитак ва дигар доғҳоро аз 
пӯст дафъ мекунад.

Миқдори як бор хӯрдан аз тух-
маш дар як рӯз то 9 грамм аст.

 
Гирдоваранда Зебо БОЗОРОВА,

аз “Канзи шифо”
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Дар ҳошияи матлаби мухбири 
махсуси ҳафтаномаи “DAЙDЖЕСТ 
PRESS” Равшан Меликшоев “По сто-
пам Лидера нации: Вклад НДПТ в 
процветание Хатлонской области” 
(Ҳамқадами Пешвои миллат: Нақши 
ҲХДТ дар шукуфоии вилояти Хатлон).

БОЗТОБИ ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ ДАР ВАО

Фаъолияти густурдаи Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар вило-
яти Хатлон, ки тамоми самтҳои 
хоҷагии халқи вилоятро фаро ги-
рифта, ҳизбиён дар пайравӣ ба 
сиёсати созандаи Раиси муаз-
зами Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон саҳми боризе дар рушду 
нумӯи ҷомеа гузошта истодаанд, 
аз мавзӯъҳои воқеан ҳам муҳим 
буда, таваҷҷуҳи воситаҳои ахбо-
ри оммаро низ ба худ ҷалб наму-
дааст. Дар ин росто, дар шумо-
раи №26 аз 29 июни соли 2022 
ҳафтаномаи русии “DAЙDЖЕСТ 
PRESS” самтҳои гуногунҷабҳаи 
фаъолияти ҳизб ва дастовар-
ду ташаббусҳои роҳандозӣ на-
мудаи роҳбарияти Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлонро таҳлилу баррасӣ на-
мудааст. Равшан Меликшоев, 
муаллифи мақолаи “По стопам 
Лидера нации: Вклад НДПТ в 
процветание Хатлонской обла-
сти” аз нуфузу эътибори Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
навиштааст, ки то чӣ андоза 
ҳамчун неруи  пешбарандаи 

кишвар  дар рушду нумӯи мам-
лакат нақши муассир дорад.   

Муаллиф аз омодагиҳои 
ҳамаҷонибаи Кумитаи иҷроияи 
вилоятии Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
самти ташкилу баргузории 
чорабиниҳои миллӣ, ки ҷузъи 
муҳими маърифати идеоло-
гии ҷомеа маҳсуб меёбанд, 
мисолҳои мушаххас овардааст. 
Аз ҷумла ӯ мегӯяд, ки “ҳизбиён 
дар самти маърифатноксозию 
мафкурасозии ҷомеа нақши 
меҳварӣ доранд”. 

Зимнан, муаллиф гуфтаҳои 
Миралиён Қиёмиддин, раиси 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлонро ёдовар ме-
шавад, ки Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҳамзамон, Раиси муаз-
зами Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ҳанӯз аз рӯзҳои ав-
вали таъсису ташаккулёбии ҳизб 
тавассути таҳия ва пешниҳоди 
шартҳои зарурӣ ба Оиннома ва 
барномаи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар таҳкими 

сулҳу ваҳдати миллӣ нақши 
ниҳоят муҳим гузошта буд. 
Саҳми арзандаи Пешвои муаз-
зами миллатро ҳар як сокини 
вилояти Хатлон эътироф ва бо 
эҳтироми баланд қадр намуда,  
хизматҳои фидокоронаи Сар-
вари давлат дар масири раси-
дан ба  сулҳу ваҳдати миллӣ, 
таҳкими пояҳои давлатдории 
навини тоҷиконро пайваста 
ёдовар мешаванд. Дар доираи 
тадбирҳои оммафаҳмонӣ дар 
тамоми шаҳру навоҳии ви-
лоят миёни ҷавонон суҳбату 
вохӯриҳо ба роҳ монда шуда, 
фаъолони ҳизб атрофи моҳияти 
сулҳу ваҳдати миллӣ, оқибати 
ҷанги шаҳрвандии солҳои 
1990-ум ва дигар мавзӯъҳои 
рӯзмарра ибрози андеша мена-
моянд. Ҳамчунин, ҳамасола ми-
ёни толибилмони муассисаҳои 
таълимӣ озмун дар мавзӯи “Сулҳ 
ва дӯстӣ” баргузор менамоем. 
Кормандони ҳизбӣ бо таҳия 
ва нашри матлабҳои таҳлилии 
марбути ин мавзӯъ саҳми арзан-
да дошта, дар нашрияи ҳизбии 
“Ҳамрози халқ” низ матлабҳои 
гуногунжанр ба табъ мерасанд.

Дар мақола қаноатмандии 
Миралиён Қиёмиддин аз 
муваффақияти аъзои Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар масири ноил гардидан 
ба ҳадафҳои пешгирифтаи 
ҳизб ҷиҳати ба даст овардани 
сулҳу ваҳдат, ки ҳизбиён дар 
пайравӣ аз ҳидоятҳои Пешвои 
миллат, Раиси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба-
рои дар амал татбиқ намудани 
ҳадафи асосӣ - таъмини зинда-
гии шоистаи мардум ва шукуфо-
ии Тоҷикистон саъю талош до-
ранд, оварда шудаст.

Дар мақола гуфта шуда, 
ки айни замон шумораи аъ-
зои Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
ба 185 ҳазору 365 нафар раси-
да, дар қиёс ба 10 соли пешин 
ба 216% баробар аст. Шумораи 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ аз 
1480 адади соли 2012 то имрӯз 
ба 3042 адад расидааст. Ин 
ва дигар дастовардҳо собит 
менамоянд, ки бо шарофати 
иқдомҳои созандагӣ,  маҳорати 
баланди идоракунӣ ва таҷрибаи 
фаъолияти сиёсӣ-идеологӣ сол 
аз сол нуфузу эътибори ҲХДТ 
дар вилоят боло рафта, мар-
дум баҳри расидан ба орзуву 
ормонҳои ҳазорсолаи миллату 
давлатдорӣ ташаббусҳои оян-
дасози ҳизбиёнро ҷонибдорӣ 
менамоянд. 

Чуноне дар ин матлаб ома-
дааст, ба танзим дароварда-
ни робитаи фаъол бо аҳолӣ 
ҳамеша самараи хуб ба бор 
меорад. Аз иҷрои дастуру 
супоришҳои Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 
роҳбарияти Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар 
доираи силсилавохӯриҳои хона 
ба хона дар мисоли ноҳияи 
Мӯъминобод, ки мавзӯъҳои  тар-
бияи дурусти фарзандон дар 
рӯҳияи ватандӯстӣ, пешгирӣ аз 
амалҳои номатлуб, ҷамъоварии 
саривақтии ғалладонагиҳо, 
сабзавоту меваҳо, пардох-
ти саривақтии ҳаққи исти-

фодаи неруи барқ ва дигар 
хизматрасониҳои коммуналӣ 
баррасӣ мешаванд, иқтибос 
оварда шудааст. Самараи ин 
гуна вохӯриҳо будааст, ки со-
кинон бо ҳамовозӣ аз дастуру 
супоришҳои Пешвои миллат 
ҷиҳати омодагӣ ба зимисто-
ни соли 2022-2023 маҳсулоти 
ниёзи хешро захира карда, 
ҳамзамон кишту корӣ такрориро 
дар қитъаҳои наздиҳавлигӣ ва 
хоҷагиҳои ёрираасони худ вусъ-
ати тоза бахшида истодаанд. 

Дар матлаби зерин ҳамзамон 
аз ташаббуси ҳизбии “Якҷоя ме-
созем” дар ноҳияи Ёвон мисол 
оварда шудааст, ки бо ҷалби со-
кинону соҳибкорон ва шахсони 
саховатманди деҳаи Сарқамиши 
ҷамоати деҳоти Гулсара Юсупо-
ваи ноҳия тариқи ҳашар зиёда 
аз 300 метр роҳи қабристони 
деҳаро таъмиру азнавсозӣ на-
мудаанд. Зикр гардида, ки Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон ба муроҷиати ҳизбиён 
ва ҳам дигар сокинони вилоят 
оҷилан расидагӣ намуда, ҳар 
як муроҷиат мавриди омӯзиш 
қарор дода шуда, чораҳои му-
шаххас андешида мешавад. 

Конференсияи байналми-
лалии илмӣ-амалӣ таҳти ун-
вони “Мактаби сиёсии Пешвои 
миллат” аз ташаббусҳои дигари 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон мебо-
шад, ки дар мақолаи “По стопам 
Лидера нации: Вклад НДПТ в 
процветание Хатлонской обла-
сти” дарҷ шудааст. Дар ин чо-
рабинии сатҳи байналмилаллӣ 
олимону зиёиён, пажуҳишгарону 
коршиносони дохилу хориҷ аз 
кишвар ширкат варзида буданд. 
Мавриди зикр аст, ки ташкилу 
баргузории ин Конференси-
яи бошукӯҳ аз таҷрибаи фаъ-
олияти начандон тӯлонии 
Маҷаллаи илмӣ-таҳлилии 
“Мактаби сиёсии Пешвои мил-
лат” маншаъ мегирад, ки ин 
маҷаллаи навтаъсису бонуфуз 
ба феҳристи РИНЦ/ELIBRARY.
RU шомил гардидааст.

Фаъолияти иттилоотонӣ 
ва таблиғу ташвиқотии ҳизб 
имкон медиҳад, ки ҷавонон 
бо арҷгузорӣ ва таҳкими ғояи 
сулҳу ваҳдати миллӣ дар 
ҷомеа алайҳи хавфу хатарҳои 
ҷаҳони муосир муқовимат ни-
шон дода тавонанд. Вобаста 
ба натиҷаҳои фаъолиятии 
таблиғотӣ дар шаҳру ноҳияҳо 
Миралиён Қиёмиддин гуфта, 
ки “аъзои ҲХДТ дар пайравӣ 
аз таъкидҳои роҳбарияти олии 
ҳизб чорабиниҳои гуногуни 
фарҳангӣ-сиёсиро ба роҳ мон-
дааст, ки он ба таҳкими сулҳу 
ваҳдати миллӣ дар ҷомеа мусо-
идат менамояд. 

Ба гуфтаи раиси Кумитаи 
иҷроияи вилоятӣ ҷавонон қишри 
фаъоли ҳизбро ташкил наму-
да, ин неруи ояндасоз тавас-
сути намояндагии Ташкилоти 
ҷамъиятии ҷавонон “Созанда-
гони Ватан” дар татбиқи ҳадафу 
барномаҳои ҳизбӣ нақши 
ниҳоят муҳим доранд. Таш-
килоти мазкур  бо баргузории 
ҳамоишҳои гуногуни иттилоотӣ 
омӯзишӣ ҷавононро дар рӯҳияи 
инсондӯстиву ватанпарварӣ, 
сабру таҳаммулгароӣ, арҷу 
эҳтиром ба фарҳангу анъанаҳои 

миллӣ ва арзишу муқаддасоти 
миллату давлатдорӣ тарбия ме-
намояд. Дар доираи дастгирии 
ҷавонон месазад аз ташаббуси 
навбатии КИ ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон ёдовар шуд, ки дар ара-
фаи Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон 
дар ҳудуди гулгашти ҳизбӣ 
нуқтаи интернети ройгон  WI-
FI таъсис дода шуд. Инак, ҳар 
субҳу шом ҷавонони зиёде дар 
нишастгоҳҳо машғули истифода 
аз хизматрасонии ройгон ме-
бошанд. Мухбири ҳафтаномаи 
“DAЙDЖЕСТ PRESS” Равшан 
Меликшоев иқрор меояд, ки са-
баби навиштани матлаби мазкур 
ҳам мушоҳидаи ҳузури фаъо-
ли сокинон дар гулгашти ҳизбӣ 
мебошад.  Дарвоқеъ ин иқдоми 
ҷадид барои дастгирии ҷавонон 
нигаронида шуда, ҳамзамон 
ҷиҳати дар амал татбиқ гарди-
дани ҳадафҳои ояндасоз дар 
самти таъмини зиндагии шои-
стаи мардум аст. 

Ба гуфтаи Меликшоев ин 
ташаббуси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
хело муҳиму саривақтӣ аз он 
лиҳоз аст, ки дар шаҳри Бохтар 
муассисаҳои гуногуни таъли-
мии касбӣ арзи вуҷуд дошта, 
талаботи ҷавонон ба истифо-
даи шабакаҳои интернетӣ хело 
ҳам зиёд мебошад. Пас, дар 
шароити кунунӣ, ки на ҳамаи 
ҷавонон имконияти дастрасӣ ба 
шабакаҳои интернетиро доранд 
фароҳам овардани шароиту 
имкониятҳои истифодаи ройго-
ни хизматарсонӣ дар раванди 
илму донишандӯзии насли оян-
дасози кишвар нақши муассир 
хоҳад бозид.

Муаллифи мақолаи “По сто-
пам Лидера нации: Вклад НДПТ 
в процветание Хатлонской об-
ласти”  нигоштааст, ки фаъоли-
яти Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
танҳо ба таблиғу мафкурасозӣ 
дар ҷомеа маҳдуд нашуда, бал-
ки ҳизбиён дар самтҳои кума-
ку ғамхорӣ ба кӯдакони синни 
мактабӣ низ таҷрибаи омӯзанда 
касб намудаанд. Роҳандозӣ гар-
дидани ташаббуси дигари ҳизбӣ 
ҷиҳати мусоидат дар таъмиру 
тармими муассисаҳои таълимӣ 
аз ҷониби мардум ҳавовозии 
зиёд пайдо намуда, айни за-
мон раванди корҳои таъмиру 
барқарорсозӣ  дар саросари 
шаҳру навоҳии вилоят суръа-
ти тоза пайдо карда истодааст. 
Хулоса, бозтоби фаъолияти Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон дар расонаҳои 
гуногуни давлативу ҷамъиятӣ 
гувоҳӣ аз он медиҳад, ки ВАО 
ҳамчун ҳокимияти чаҳорум 
Ҳизби Халқии Демократӣ 
Тоҷикистонро  неруи пешбаран-
даи ҷомеа ва амалисозандаи 
орзуву ормонҳои ҳазорсолаи 
миллату давлати Тоҷикистон 
мешуморад. Бо ин мақсад аҳли 
қалам низ бо мароми ҳамовозӣ 
ва ҷонибдорӣ аз ҳадафҳои оян-
дасози Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон саҳми худро дар 
инъикоси фаъолиятҳои гуно-
гунҷабҳаи ҳизбиён мегузоранд.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН,  
“Ҳамрози халқ”
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ПАНДИ 

РЎЗ

Роҳнамо

Пас аз соҳибистиқлол гаштани Тоҷикистони азиз самтҳои 
хоҷагии халқ зина ба зина рушд карда, сатҳи зиндагии сокинон 
ба маротиб боло рафта истодааст. 

Дар баробари дастоварду пешравиҳо, инчунин, таҳти сиё-
сати хирадмандонаи Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақому манзалати 
зан дар ҷомеа баланд гардида, имрӯз саҳми занону бонувони 
қавииродаву меҳнатдӯст дар ҳама ҷода назаррас мебошад. 

ЭЪҶОЗИ ҲУНАР

Бибимоҳ Гадоева, аз 
ҷумлаи занони ҳунарманду 
соҳибтаҷриба аст, ки беш аз 30 
соли умри пурбаракати хешро 
дар масири ҳунаромӯзиву руш-
ди ҳунарҳои мардумӣ сипарӣ 
кардааст. Ӯ то имрӯз ба садҳо 
нафар занону ҷавондухтарони 
хонашин ҳунарҳои чакандӯзию 
қолинбофӣ, пазандагиро 
омӯзонда, онҳоро соҳибкасб кар-
дааст. Аз роҳи интихобнамудааш 
қаноатманд асту миёни ҷомеа 
соҳибобрӯ гашта, рӯзгорашро 
аз ин ҳисоб пеш мебарад. 
Бибимоҳ Гадоева дар ноҳияи 
Восеъ, дар оилаи ҳунарманд 
чашм ба олами ҳастӣ кушо-
дааст. Баъди издивоҷ аз соли 
1995 дар ноҳияи ҳамонвақтаи 
Коммунистӣ (ҳозира Кӯшониён) 
зисту зиндагонӣ дорад.

 – Меҳри ҳунарманд шу-
дан дар дилам аз овони хурдӣ 
маскан гирифтаву ҳунари 
чакандӯзиро аз модари мушфиқу 
ғамхорам омӯхтаам. Вақте ки 
хурдсол будам модарам ба 
дӯхтани куртаи чакан ва ҷиҳози 
арӯсӣ машғул буда, ман бо 
кунҷковиҳои кӯдакона нозукиҳои 
ин ҳунарро аз модар меомӯхтам. 
Ҳисси баланди кунҷковӣ буд, ки 
имрӯз бо маҳсули дастранҷи хеш 
дар намоишгоҳу чорабиниҳои 
фарҳангии сатҳи ноҳиявию 
вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ширкат 
намуда, соҳиби ифтихорнома-
ву сипосномаҳо ва дипломҳои 
дараҷаҳои гуногун гаштаам, ки 
ин барои зан-модари тоҷик иф-
тихор аст, – қисса кард Бибимоҳ. 

Ҳамчунин, ӯ гуфт, ки 
хушбахтона имрӯзҳо бо 

дастгириҳои бевосита ва сиёса-
ти фарҳангпарваронаи Пешвои 
миллат анъанаҳои неки ниёгон 
аз нав эҳё гардида, ин иқдоми 
нек мо занони ҳунармандро ба-
рои рушду нумӯи пешаҳои гуно-
гун таҳрик медиҳад. Ӯ ҳамчун 
зани ҳунарманди деҳотӣ миннат-
дории хешро ба Президенти киш-
вар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
изҳор дошта, ташаббусҳои оян-
дасози Пешвои миллатро ҷиҳати 
эҳёи мероси пурғановати гузаш-
тагонамон муҳиму саривақтӣ 
мешуморад. Бонуи ҳунарманд 
дар идомаи суҳбат бо хушҳолию 
фараҳмандӣ аз он рӯзҳои хотир-
мону фаромӯшношуданӣ ёдовар 
шуда, иброз медорад, ки нафари 
хушбахтест, зеро бори 6-ум ме-
шавад, ки дар сафи беҳтарин бо-
нувони ҳунарманди кишварамон 
зимни сафарҳои кории Пешвои 
миллат дар шаҳру навоҳии вило-
яти Хатлон аз суҳбату вохӯриҳо 
бо Сарвари давлат баҳравар ме-
гардад. 

– Ҳангоми ташрифа-
шон Роҳбари давлат дар 
намоишгоҳҳои ҳунарҳои 
мардумӣ ба мо занону бонуво-
ни ҳунарманди хатлонӣ пай-
васта таъкид мекарданд, ки 
барои боз ҳам рушд ёфтани 
ҳунарҳои мардумӣ бояд аз ҳама 
имкониятҳо самаранок истифода 
намоем, то мероси гузаштагонро 
ба ҷавонону наврасон омӯхта, 
онро барои наслҳои оянда ба ёд-
гор гузорем. Таъкидҳои Пешвои 
миллат мо ҳунармандонро дар 
ин ҷода рӯҳбаланд намуда, пай-
васта талош бар он дорем, ки ба-
рои тақвият бахшидани ҳунарҳои 

мардумӣ ва ҷалби бештари 
ҳунарҷӯён ба касбомӯзӣ аз ҳама 
имкониятҳои мавҷуда истифода 
намоем. Инчунин, бояд қайд на-
моям, ки аз соли 2016 то инҷониб 
бо Агентии меҳнат ва шуғли 
аҳолии ноҳияи Кӯшониён шарт-
номаи ҳамкорӣ дорам. Имрӯзҳо 
дар маркази касбомӯзии идораи 
мазкур курсҳои кӯтоҳмуддат гуза-
ронида мешавад, ки дар он бан-
да ба ҳайси омӯзгор-ҳунарманд 
ба касбомӯзон ҳунари чакандӯзӣ, 
бофандагӣ ва консервакуно-
ниву дигар ҳунарҳои хонагиро 
меомӯзам, – мегӯяд Б. Гадоева. 

Ин зани ҳунарманд дар ба-
робари зан-модар ва ҳамсар 
буданаш, инчунин дар самти 
кишоварзӣ низ фаъол буда, 
дар замини наздиҳавлигиаш, ки 
масоҳати умумии он 0,06 сотих-
ро ташкил медиҳад, парвариши 
сабзавоту полезӣ ва дарахтони 
гуногуни мевадиҳандаро ба роҳ 
монда, ҳамасола аз ҳосили ме-
ваву сабзавоти заминҳои худ 
ҳосили фаровону даромади хуб 
ба даст меорад. Дар ин шабу 
рӯз ӯ дар қитъаҳои парвариши 
боимҷону помидор, бодирингу 
лӯбиё, маккаи дон, қаламфури 
булғориву қаламфури тез, кара-
му мошу нахуд ва дигар намуди 
зироатҳои киштнамудааш заҳмат 
кашида, боварӣ дорад, ки барои 
зимистону баҳори пешомад ба 
қадри кифоя маҳсулоти ғизоиро 
захира менамояд. 

Замин манбаи боэътимоди 
таъмини рӯзгори ҳар як хонаво-
даи деҳот буда метавонад, агар 
онро оқилонаву самаранок ис-
тифода бурда тавонем. Барои 
ин пеш аз ҳама, риояи қоидаҳои 
агротехникӣ, интихоби тухмии 
хушсифату заҳмати софдилона 
мебояд, то аз замин ҳосили фа-
ровон рӯёнида бошем. 

–Тавре, ки Пешвои муаззами 
миллат зимни суханрониҳояшон 
таъкид менамоянд: “Мо дар ис-
тифодаи оқилонаи ҳар ваҷаб 
замин бояд масъулияти бештар 
эҳсос кунем ва маводи хӯрокаро 
барои ду соли оянда захира на-
моем”. Ин таъкидҳои Роҳбари 
давлат моро бетараф гузошта 
наметавонад, зеро ҳамчун фар-
ди меҳандӯст бояд дар татбиқи 
ҳадафҳои стратегии кишвар 
ҳисси масъулиятшиносӣ дошта 
бошем. Аз ин хотир, мо сокино-
ни шарафманди кишвар дастуру 
ҳидоятҳои Президенти кишвар-
ро бо хушнудӣ пазируфта, ҳар 
ваҷаб замини дарихтиёрдош-
таамонро самаранок истифода 
бурда, бо рӯёнидани ҳосили фа-
ровон дар таъмини сабади ис-
теъмолии аҳолӣ ва захира наму-
дани маҳсулоти аввалия барои 
фасли зимистон саҳми арзандаи 
худро мегузорем, – иброз дошт 
Б. Гадоева.

Бибимоҳ, дар баробари 
ҳунарҳои дастии дӯзандагӣ 
ҳамчунин, барои маводи хӯрокаи 

дар зарфҳо омодакардааш 
низ муштариёни зиёд дорад. 
Консерваҳое, ки вай дар зарфҳои 
шишагини гуногунҳаҷм омода 
месозад, аз 10 то 20 сомонӣ 
арзиш дошта, онро мувофиқи 
табъу фармоиши мизоҷонаш 
омода менамояд. Бештари ха-
ридорони маҳсулоти омодакар-
дааш сокинони шаҳри Душанбе 
буда, ҳамасола барои дастрасӣ 
ба маҳсулоти хушсифати консер-
вакардашуда ба суроғи Бибмоҳ 
меоянд. 

Айни ҳол Бибимоҳ Гадое-
ва дар замини наздиҳавилгиаш 
кишти такрорӣ гузаронида, 
зироатҳои киштнамудааш на-
шъунамои хуб доранд. Ӯ ният 
дорад, ки дар фасли тирамоҳ 
аз ҳисоби маҳсулоти тару тозаи 
заминҳои корамаш маҳсулоти 
бештарро бастабандӣ намуда, 
дар фасли зимистон онро пеш-
каши харидорон намояд. 

Ба гуфтаи Бибимоҳ аҳли ои-
лаи онҳо соле дар 500 ва аз он 
ҳам бештар зарфи шишагин 
маҳсулоти гуногуни кишоварзи-
ро бастабандӣ намуда, барои 
фаслҳои зимистону баҳор захи-
ра менамояд. 

Ӯ узви фаъоли Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон ва 
ҳамзамон раиси Кумитаи кор бо 
занон ва оилаи деҳаро ба уҳда 
дошта, дар корҳои тарғиботию 
ташвиқотӣ, чорабиниҳои 
фарҳангию сиёсӣ фаъолона 
иштирок менамояд. Бибимоҳ 
тасмим дорад, ки дар оянда дар 
партави ҳидоятҳои Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва эълон гардида-
ни солҳои 2022-2026 “Солҳои 
рушди саноат” дар манзили 
истиқоматиаш сехи чакандӯзӣ ва 
қолинбофӣ таъсис дода, занону 
ҷавондухтарони хонашинро ба 
ҳунаромӯзӣ фаро гирифта, баъ-
дан, ба ҷойи кор таъмин намояд.

Зебо БОЗОРОВА,
 “Ҳамрози халқ” 

Шабе Султон Маҳмуд эҳсоси дилтангӣ 
мекард ва наметавонист бихобад. Ба раиси 
муҳофизонаш гуфт: «Биё ба сурати ношинос 
берун биравем ва аз ҳоли миллат хабар биги-
рем». 

Ҳангоми гаштан дар шаҳр мушоҳида кар-
данд, марде рӯи замин афтода ва мардум аз 
канораш бепарвоёна мерафтанд. Вақте наз-
диктар шуданд, мушоҳида карданд марди аф-
тода, мурда ва вақте низ аз марги ӯ мегузарад.

Аз мардуме, ки беэътино аз канори ҷасад 
мегузаштанд, пурсиданд: «Чаро аҳамияте ба 
ин фард намекунанд?»

Посух доданд: «Ӯ фарди фосид ва доим 
маст буд!»

Султон Маҳмуд ба кумаки ҳамроҳаш май-
итро ба хонааш бурда, таҳвили ҳамсараш на-
муданд...

Ҳамсараш бо дидани майит гиряву нолаи 
бисёр кард ва гуфт:

«Худо раҳматат кунад, эй валии Худо!, Ту аз 
солиҳин ва некӯкорон будӣ!

Ман шаҳодат медиҳам, ки ту валӣ ва аз 
солиҳин ҳастӣ!»

Султон ба таъаҷҷуб гуфт: «Чӣ тавр мегӯӣ, 

ки ӯ аз авлиё аст, дар ҳоле, ки мардум чунин 
гапҳо дар борааш мегӯянд?

Зан посух дод: «Бале ман интизори чу-
нин гуфтор ва вокуниш аз мардумро дорам 
ва аз қазовати онҳо мутаъҷиб нестам. Сипас 
идома дод ва гуфт: «Шавҳарам ҳама шабҳо 
ба мағозаи машрубфурӯши мерафт ва ҳар 
чӣ қадар метавонист, машруб мехарид ва 
меовард хона ва даруни дастшӯйи мерехт ва 
мегуфт: Худоро шукр, имшаб ин миқдор аз 
гумроҳ шудан ва фасоди мардум камтар шуд!

Пас аз он манзили яке аз занони фоҳиша 
ва бадном" мерафт ва ба ӯ пул медод ва ме-
гуфт: «Ин даромади имшаб!»

 «Имшаб дари манзилатро то субҳ бибанд 
ва аз касе пазироӣ накун!»

Пас аз он ба манзил бармегашт ва мегуфт: 
«Имшаб ба андозаи як нафар аз иртикоби 
гуноҳ ва гумроҳ шудан ва ба фасод кашида 
шудани ҷавонон ҷилавгирӣ шуд!»

Ман ҳамвора ӯро маломат мекардам ва 
мегуфтам: «Мардум дар бораат таври дигар 
фикр мекунанд ва ҷасадат рӯи замин хоҳад 
монд ва касе ғусл ва кафанат ҳам нахоҳад 
кард».

Аммо ӯ мегуфт: «Ғам нахӯр барои намози 
ҷаноза ва кафан ва дафни ман султон, авлиё 
ва олимони ислом ҳозир хоҳанд шуд”.

Султон, ки ҳанӯз худро муаррифӣ накарда 
буд, ба гиря афтод ва гуфт: “Ба Худо қасам, 
ман Султон ва подшоҳи кишвар ҳастам”. Ва 
фардо субҳ ба ҳамроҳи олимони ислом барои 
ғусл ва кафанаш меоям... Субҳи рӯзи баъд 
Султон ба ҳамроҳии уламо ва шайхҳо ва бу-
зургони мамлакат ва ҷамъе аз мардум барои ӯ 
намози ҷаноза хондан ва ӯро бо эҳтиром дафн 
карданд!

Аз саҳифаи фейсбукии дӯстон, гирдо-
варанда, Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

Аз соли 2003 нашр мешавад.
Таҳти рақами 627 дар Вазорати 
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба қайд гирифта шудааст.

Ҳайати мушовара: Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон, Фирӯза 
Шарифӣ, муовини раиси вилояти Хатлон, Миралиён Қиёмиддин, раиси 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Ус-
мониён, Аҳлиддини Муборакшоҳ рӯзноманигор, Меҳроб Салимбеков, 
саҳифабанд.

Ба хотири чандандешӣ мақолаҳое низ чоп карда мешаванд, ки на ҳама вақт 
ҳайати эҷодии ҳафтанома ва КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба муҳтавои 
он мувофиқанд. Дастхат ва суратҳо ба муаллифон баргардонида намеша-
ванд.. Матолиби ҳафтаномаро дар дигар васоити ахбори омма танҳо бо 
нишон додани манбаъ метавон истифода кард.

Нишонии мо: шаҳри Бохтар, кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон, ошёнаи сеюм.

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

Сомонаи КИ ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон: www.hhdtkhatlon.tj

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтанома дар чопхонаи 
нашриёти «Шарқи озод» бо 
теъдоди 19700 нусха нашр шуд.

С К А Н В О Р Д

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №27

Ҷавон соҳиби телефони мо-
билии қиматбаҳо буд ва ӯ одате 
дошт, ки доиман телефонро дар 
ҷайби қафои шимаш мегузош-
ту пеш аз нишастан ҳатман аз 
ҷайбаш мегирифт. 

БИЁ БИХАНДЕМ!

    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!
Ҳар нафаре, ки аввалин шуда сканвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда ё тариқи почтаи  электронии info@hkhdtkhatlon.tj  

расонад, соҳиби туҳфа  мешавад. Шахси ғолиб дар саҳифаи фейсбукии ҳафтаномаи "ҲАМРОЗИ  ХАЛҚ" низ муаррифӣ мегардад.
Аммо ба ҳар нафар имконияти дар як моҳ як маротиба иштирок дар озмун дода мешавад.

Ба фикре андармон шуд ва 
фаромӯш карда, рӯйи курсие бе-
парвоёна нишаст ва баробари ни-
шастан садои ғиҷиросеро шунид. 
Хеле тарсид, ки мабодо телефо-
наш нашикаста бошад. Бо эҳтиёт 
аз ҷояш хеста, дасташро ба сӯи 
ҷайбаш бурда, худ ба худ мегуфт, 
–  “кош садои миёнам бошад”.

* * * *
Пирамарди содае ба бозор ба-

рои хариди калӯш меравад.
–Бачаҷон калӯш чанд  сум?
–Яктоаш 15 сомонӣ, нархи 

яклухт (оптовый) 10 сомонӣ. 
–Ин хел бошад аз ҳамон 

яклухташ як ҷуфт диҳед! 

Аз саҳифаи фейсбукии дӯстон

ЭЪЛОН!
Кумитаи иҷроияи Ҳизби 

Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар шаҳри Бохтар барои ишғоли 
вазифаҳои мудири шуъбаи кор 
бо ҷавонон  ва мудири шуъбаи 
таблиғот ва иттилооти Куми-
таи иҷроия озмун эълон мена-
мояд. 

Талаботи озмун: маълумоти 
олӣ ва собиқаи кории на кам аз 
се сол. 

Музди маош 1700 сомонӣ.
Телефон барои тамос: 
918 76 61 10,   (83222) 3 15 92


